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Èíslo 3 16. 5. 2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starostka obce v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

o z n a m u j e
1) Volby do Evropského parlamentu se konají:

 – v pátek 24. května 2019 v době od 14.00 – 22.00 hod.
 – v sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 – 14.00 hod.

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost, která se nachází v budo-
vě Restaurace U koupaliště. Adresa: Restaurace U koupaliště, Obecní č. 12, Václavovice.

3) Voliči jsou povinni prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky 
(občanským průkazem, cestovním pasem ČR) nebo totožnost a občanství jiného členského státu. 
Je možno volit i na voličský průkaz. 

4) Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do  
Evropského parlamentu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

5) Upozorňujeme občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou zúčastnit voleb,  
a přesto by chtěli využít volebního práva, nechť tuto skutečnost oznámí Obecnímu úřadu ve 
Václavovicích (tel. č. 596 833 028) nebo členům OVK v den voleb (tel. č. do volební místnosti  
734 442 020).

Ing. Magda Pustková, starostka obce

DO LESÍČKA NA „ODPADKY“…
Dne 6. 4. 2019 Myslivecký spolek Václavovice 

ve spolupráci s Lesy české republiky, Lesní sprá-
vou Ostrava, se sídlem v Šenově u Ostravy (Lesy 
dodaly kontejner, myslivci hrubou sílu) vyjel vy-
čistit les od domovního odpadu.

Někteří lidé chodí do lesa na hříbky, my-
slivci však vyšli na odpadky… a dařilo se, 
byly toho plné vozíky. Kolem alejí a na sklado-
vacích plochách dřeva bylo odpadků až až. Od-
padky byly, stejně jako hříbky, hnědé, černé nebo 
červené, ale měly jedno společné… do lesa nepa-
třily. Staré hrnce, pneumatiky, sklenice, láhve 
od piva a lihovin, ale hlavně plasty, plasty a zase 
plasty. Je taková nepsaná zásada, že „co se do 
lesa přinese, to se z lesa odnese“. Zvířátka 
domovní odpad nežerou a ani nepotřebují pneu-
matiku na stavbu hnízda, vystačí si s větvička-
mi, mechem nebo vlastním peřím.

Tento les má určitou zvláštnost, vždy když jej 
uklidíme, pár dní na to zase „vyrostou“ odpad-
ky znovu, stejně jako ty hříbky a nemusí vůbec  
pršet… viz foto.     

Ivan Hoch, 
předseda Mysliveckého spolku Václavovice
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školka na jarní vycházce!

V rámci environmentální výchovy jsme naplá-
novali společnou návštěvu ekologické farmy, která 
se nachází v blízkém okolí naší mateřské školy a 
zabývá se chovem oveček. Po statečném zdolání 
kopce jsme se ocitli na pozemku farmy a ihned 
jsme spatřili houf slepiček se svým kohoutem.

Po vydatné svačině jsme začali s prohlídkou far-
my. Majitel nám ukázal své pastevecké psy, stádo 
ovcí s jehňaty, která jsme si mohli pohladit a jedno 
jehňátko dokonce nakojit mlíčkem z láhve. Chlap-
cům se líbily traktory a zemědělská technika, kte-
rá lidem usnadňuje práci nejen na poli, ale i při 
sklizni krmení pro zvířata na zimu.

Z vycházky jsme si odnesli trochu nového po-
znání a pro některé nevšedních zážitek.

Doprava neboli doprava, doleva
Duben přinesl první slunečné dny a děti budou 

více trávit svůj volný čas venku v přírodě. Pro-
to se děti v MŠ seznámily se základními pravidly 
silničního provozu a s bezpečností chování venku 
i ve školce. Děti z oddělení Sluníček si vyrobily 
dopravní značky podle vzoru, sdílely své zážitky z 
cest dopravními prostředky, hledaly možnosti, jak 
se zachovat v krizových situacích. 

 Děti z oddělení Motýlků se blíže seznámily  
s profesemi hasičů, záchranářů a policie. Řešily 
modelové situace – Co by se stalo, kdyby... Jak by 
ses zachoval, kdyby... – využili jsme obrázkovou 
pomůcku „Nebezpečné situace“, vysvětlili si jedno-
duché zásady první pomoci, poznali důležitá tele-
fonní čísla 150, 155 a 158.

I ty nejmenší děti z oddělení Soviček se zamě-
řily na bezpečnost a připomenuly si důležitost zá-
chranářů, hasičů a policistů. Děti si vyrobily sema-
for z natrhaného papíru, dopravní značky na špejli 
aj. Procvičily si zrakové rozlišování při hledání ob-
rázků dopravních prostředků a stínů.

Den Země u hasičů
I přes nepříznivé počasí jsme se vydali se tří-

dou Sluníček z mateřské školy k místním hasičům, 
kteří nás pozvali na každoroční akci u příležitosti 
oslav Dne Země. 

Děti měly možnost prozkoumat hasičské auto, 
vyzkoušely si vázání některých uzlů i masáže srd-
ce na figuríně. Viděli jsme ukázku zásahu hasičů 
při záchraně muže zavaleného kládou. Děti ocenily 
náročnou práci hasičů.

pokračování na str. 3 ¾  ¾  ¾
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½  ½  ½  pokračování ze str. 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zábavná angličtina – Do you like food? 
We do!

Ovoce, zelenina, jídlo a nápoje. Témata, o kte-
rých se všichni rádi bavíme. Žáci III.A a III.B  
v posledních týdnech odvedli výbornou práci, a 
proto za odměnu prožili hodinu angličtiny zcela 
jinak, jako opravdoví gurmáni.

Připravili jsme si občerstvení, procvičili konver-
zaci v angličtině a náramně se pobavili.

Děkujeme paním kuchařkám za spolupráci, bez 
které bychom akci nemohli uspořádat.

Turnaj volejbalových přípravek
V pátek 12. 4. 2019 se zúčastnili žáci naší ško-

ly turnaje volejbalových přípravek. Turnaj se ko-
nal ve velké tělocvičně Základní školy v Šenově. 
Ačkoliv konkurence byla z mnoha okolních škol 
početná, náš mladičký tým vybojoval v jedné z ka-
tegorií vynikající 3. místo! Vítězům Václavovi D.  
a Františkovi B. gratulujeme a ostatním děkujeme 
za skvělou hru. 

Výchovný koncert o Antonínu Dvořákovi
V úterý 23. 4. 2019 jsme v naší škole opět při-

vítali pana Kubáta, který si připravil pro žáky I. 
až V. tříd výchovný koncert o skladateli Antonínu 
Dvořákovi. Dověděli jsme se zajímavosti z jeho ži-
vota i tvorby. V podání pana Kubáta jsme si po-

slechli např. úryvky z opery Rusalka, 9. symfo-
nii zvanou Novosvětská. Někteří žáci také zvládli 
malý jazykolam – místo narození A. Dvořáka – Ne-
lahozeves.

Děkujeme za velice krásný hudební zážitek.

Úspěch dětí ze ŠD
Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže pro 

1. a 2. stupeň ZŠ, kterou vyhlásilo Středisko volné-
ho času Ostrava-Mariánské Hory a Dům kultury 
Katowice. Soutěž se konala v rámci IV. ročníku 
Mezinárodního česko-polského festivalu pohádek. 
Tématem letošního ročníku byl „Vodní svět“. Úko-
lem práce bylo zamyslet se, co se může stát, kdyby 
byl vodní svět v budoucnu zničen odpady.

Děti z 2. oddělení ŠD pod vedením p. vychova-
telky Gabriely Štefanové vytvořily plastický obraz 
pod názvem „Podmořská továrna – z moře rovnou 
k Vám“, za který získaly 3. místo. Cílem práce  
s podtextem „Proč recyklovat, když vše stačí do 
vody naházet… Však se nám to vrátí zpět!!!“ bylo 
poukázat na množství odpadu, které se nachází 
nejen ve vodě.

Soutěžilo se ve třech kategoriích a mezinárodní 
porota vybírala z 1 423 výtvarných prací. Slav-
nostní předávání cen se konalo v pátek 12. 4. 2019 
ve SVČ Ostrava-Mariánské Hory.

Gratulujeme!
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½  ½  ½  pokračování ze str. 3

Den Země s hasiči
Každoročně se v tuto dobu vydáváme k hasič-

ské zbrojnici, abychom si zasoutěžili a podívali se 
na ukázky práce profesionálních hasičů. V úterý  
30. 4. 2019 nás neodradilo ani počasí. Velké díky 
patří svědomité přípravě organizátorů, dopoledne 
jsme si opravdu užili, moc děkujeme! A těšíme se 
na další společná setkání.

Myslivost očima dětí
V letošním roce byla opět vyhlášena tradiční 

soutěž v malování Myslivost očima dětí 2019. Do 
této výtvarné soutěže byly zaslány obrázky žáků v 
různých kategoriích. A opět slavíme úspěch! V ka-
tegorii C, do které bylo zasláno celkem 43 obrázků 
z ostravských škol, byla vybrána práce naší žákyně 
V. ročníku Valérie P. – získala Čestné uznání poro-
ty (obrázek s vlkem).

V pátek 26. 4. 2019 bylo na střelnici ve Staré 
Bělé vyhodnocení vítězných prací a předávaly se 
ceny. Valérii gratulujeme a přejeme mnoho dalších 
výtvarných úspěchů! 

Naši šachisté zvítězili v Přeboru žáků 
ostravských škol

V Domě kultury města Ostravy probíhá Mist-
rovství ČR v šachu v rámci mezinárodního šacho-
vého festivalu Ostravský koník 2019. Ve čtvrtek 2. 
5. 2019 tam proběhl také Přebor žáků ostravských 
škol. Největší výpravu 28 mladých šachistů vyslala 
naše škola a nebodovala jen kvantitou, ale hlavně 
kvalitou. Po vítězství v soutěži družstev naši zví-

tězili i v soutěži jednotlivců. Bertík a Viktorka B. 
obhájili loňská prvenství a obsadili 1. a 2. místo  
v kategorii B žáků 3. – 5. ročníků. Blahopřejeme! 

Celkem jsme měli 4 hráče v první desítce, 
když 7. skončil Matěj K. (3. roč.) a 10. Zdeněk P.  
(5. roč.). V neoficiální soutěži družstev jsme zvítě-
zili s 23 body před ZŠ Zelená s 21,5 body a ZŠ Bul-
harská s 20 body.

Do kategorie A dětí MŠ 1. a 2. ročníků ZŠ 
jsme vyslali 10 dětí, které se začaly šachy učit až  
v tomto školním roce. Většina z nich byla z MŠ. 
Nejvíce získali 3,5 bodů prvňáci Filip V. a Jakub 
K. a z dětí MŠ byli nejlepší Natálka M. a Filip K., 
oba získali 3 body. Natálka zůstala jen maličký 
krůček za medailí na 4. místě v kategorii dívek, 
přičemž všechny 3 medailistky byly žačky 2. roční-
ků, tedy o 2 roky starší.

Turnaj byl pro všechny zážitkem a obrovskou 
zkušeností, zejména pro nejmenší. Pro větší byl 
výbornou přípravou pro celostátní Mistrovství škol 
ČR, které se uskuteční od pondělí 17. 6. do středy 
19. 6. 2019 ve Zlíně, kam se naše družstvo kvalifi-
kovalo. Budeme držet pěsti!

Den zdraví – Myslím na své zdraví
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická v Ostravě připravila nejen pro 
žáky naší školy zajímavé aktivity a činnosti v rám-
ci projektového dne „Den zdraví – Myslím na své 
zdraví“, který proběhl v pátek 3. 5. 2019 v prosto-
rách této školy.

pokračování na str. 5
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Cílem projektu bylo vést žáky a upevnit v nich 
vztah ke správnému životnímu stylu, nebezpečí 
obezity, správné výživy, připomenout oblast pre-
vence různých úrazů, popálenin. Zopakovat zása-
dy správné hygieny a péče o zuby, ukázat způso-
by zdravé relaxace vhodné pro děti. Taktéž snížit 
v dětech pocit strachu z nemocničních prostor a 
zdravotnických pracovníků návštěvou improvizo-
vaných odborných ambulancí (chirurgická, oční, 
popáleninová, praktický dětský lékař, ORL, zubní).

½  ½  ½  pokračování ze str. 4 Žáci I. – III. tříd se s pomocí studentů a plyšo-
vých kamarádů učili relaxovat, vyzkoušeli si elek-
trický invalidní vozík, ochutnali zdravou stravu, 
učili se starat o své zoubky, seznámili se s caniste-
rapií. 

Naši plyšáci byli vzorně ošetřeni, nacvičovali  
s námi resuscitaci, pomáhali při zdravém pohádko-
vém cvičení. Navíc jsme si odnesli i spoustu dáreč-
ků.

Děkujeme za krásné zážitky, moc jsme si to uži-
li.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE
Vážení spoluobčané, Obecní úřad Václavovi-

ce vyzývá ty z vás, kdo vlastníte doposud ne-
posekané travnaté plochy, abyste je pokosili 
nejpozději do 30. 6. 2019. Zároveň vás upozor-
ňujeme na důsledné dodržování OZV č. 1/2016  
a 3/2015, zvláště v letních měsících.

č. 1/2016
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém za-

sedání dne 24. 8. 2016 usnesením č. 10, bod č. 3, 
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na 
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu  

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví  
a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořá-
dek v obci, je používání hlučných strojů a zařízení 
v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2
Omezující opatření

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem 
uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způso-
bujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.

Čl. 3
Vymezení nočního klidu

1) Noční klid je dobou od 22.00 do 6.00 hodin.  
V této době je každý povinen zachovat klid a ome-
zit hlučné projevy.

2) V době konání Stavění máje, Kácení máje, 
Srnčích hodů a Václavovické Rockle se doba noční-
ho klidu vymezuje od 24.00 do 6.00 hodin.

3) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba noč-
ního klidu nevymezuje.

Čl. 4
Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015  
o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
1. 10. 2016.

č. 3/2015
kterou se stanovují podmínky pro spalování 

suchých rostlinných materiálů v obci 
Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém za-

sedání dne 15. 7. 2015 usnesením č. 4 usneslo vy-
dat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vná-

šením znečišťujících látek se touto obecně závaz-
nou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování 
suchého rostlinného materiálu za účelem jeho od-
stranění.

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rost-
linné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
jen za dobrých rozptylových podmínek.

Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných 

materiálů
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spa-

lovat v době od 17.00 do 9.00 hodin příštího dne.
(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spa-

lovat v období celého roku v neděli a státem uzna-
ných svátcích.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
15. dnem ode dne vyhlášení. 
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pokračování na str. 9 ¾  ¾  ¾

TŘIATŘICÁTÝ, PŘESTO JUBILEJNÍ
Jako zářivá perla se vyjímala letošní prvomá-

jová středa v řadě šedivých dnů. Zatímco se ješ-
tě v úterý před 1. květnem spouštěly z nebe pro-
vazy deště a lidé se choulili v teplých bundách 
pod deštníky, v den 33. ročníku tradičního Po-
chodu kolem Václavovic jsme vstávali do modré-
ho prosluněného rána a krásné počasí vydrželo 
celý den. O dva dny později se výrazně ochladilo 
a pokračovala šňůra deštivých dnů.

Už před sedmou hodinou ranní zavládl na 
školním hřišti čilý ruch. Pár posledních úprav, 
zkouška mikrofonu a prezence dnešní akce moh-
la začít. Vyznavači pohybu měli v letošní nabíd-
ce sedm kategorií. Chodci vybírali ze dvou tras. 
Pětikilometrovou „dětskou“ zvolilo nejvíce účast-
níků – 557. Jako každoročně ji připravil kolek-
tiv pracovníků Domu dětí a mládeže ve Vrati-
mově. Protože letos nevedla stezka lesem, ale 
z velké části cestami Václavovic a Horních Da-
tyň, obvyklý Pohádkový les se tentokrát změnil  
v Pohádkový vandr. I v těchto místech potká-
vali malí i velcí turisté vodníka, víly, princezny 
a hlavně čerty. Jedním z úkolů bylo všechny 
pekelníky spočítat. Těm úplně malým pomohli 

rodiče, ale všichni dospěli k úctyhodnému počtu 
třicet. 

Zdatnější turisté, kterých bylo 114, zvolili 
sedmnáctikilometrovou trasu, kterou připravil 
Jirka Červenka. Také ta vedla do Horních Da-
tyň s možností posezení u mlýnku, dál lesem do 
Vratimova a zpět na základnu do areálu hřiště 
školní družiny. 

Úplně nová trasa čekala přespolní běžce. 
Autorka Lucie Jelonková vedla červeným zna-
čením 18 přihlášených sportovců desetikilome-
trovým úsekem také kolem větrného mlýnku  
v Horních Datyních a lesem Důlňákem zpět 
do Václavovic. Jako první doběhla do cíle Iva-
na Zbořilová, druhý se umístil Roman Ochman  
a třetí místo patřilo Lumíru Jasiokovi.

Na čtyři cyklotrasy vyrazilo 408 jezdců. Nej-
kratší úsek měřil 16,5 km a vedl přes Volen-
ství, Horní Datyně, Rakovec a Řepiště do Sed-
lišť, odtud zpět na základnu. Absolvovalo jej 148 
cyklistů. Největšímu zájmu se těšila třicetikilo-
metrová trasa. Až k Slezskoostravskému hradu 
dovedla 157 jezdců. Náročnost výrazně stoupala 
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s přibývajícími kilometry. Na „padesátku“ vy-
jelo 92 cyklistů a podívali se až do Chotěbu-
zi. Sedmdesátikilometrová trasa vedla také do 
Chotěbuzi, ale vracela se větším okruhem přes 
Střítež, Nošovice, Dobrou a Bruzovice. Zvládlo ji 
11 nadšenců. Všechny čtyři cyklotrasy připravili 
Tomáš Červený a Radek Krištof.

Zvláštní pozornost si zaslouží autoři všech 
sedmi nabízených kategorií. Stalo se to sice již 
každoroční samozřejmostí, ale vždy znovu je 
fascinující dokonalá příprava. Každý účastník 
dostane při prezenci materiál ke své trase. Na 
něm najde přesné pokyny, popis cesty, mapu  
s vyznačenou trasou a upozorněním na nebez-
pečná místa, časovou náročnost, QR kód s od-
kazem pro navigaci v CZ mapách a telefonic-
ký kontakt na pořadatele, pomoc při orientaci 
na trase a připomenutí čísla 155 pro případnou 
první pomoc. Naprosto profesionální materiál! 

Letošního ročníku Pochodu kolem Václavo-
vic a cyklojízdy Slezská brána se zúčastnil dru-
hý největší počet zájemců v historii této akce 
– 1097 (rekordní loňská účast je 1281 registro-
vaných osob). Všichni turisté, běžci, cyklisté, ale 
i návštěvníci měli k dispozici na trasách i na 
základně na školním hřišti bohatou nabídku ob-
čerstvení, kterou zajistilo Myslivecké sdružení 
Václavovice, Vendulčina pekárna, Restaurace 
Na Rychtě Paskov a Mental Café. Teplé slu-
nečné počasí, dobré jídlo a pití, příjemná hudba  
a všeobecně panující dobrá nálada zlákala desít-
ky příznivců prvomájové akce k přátelskému po-
sezení. Teprve kolem páté hodiny začali trpěliví 
pořadatelé s úklidem.

POZVÁNÍ K ČERVNOVÉ BESEDĚ V KNIHOVNĚ 
Třetím v autorských podvečerních setkáních bude ostravský rodák Aleš Dostál.  
Z jeho bohaté tvorby si můžete ve václavovické knihovně vypůjčit poslední dvě 
díla – Pytlácké povídky (2017) a Trofeje a ztráty (2018). Přijďte o nich i o jiných 

tématech s jejich autorem diskutovat v úterý 11. června v 18.00 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni!

Akce proběhla pod záštitou Obce Václavo-
vice, která byla zároveň sponzorem, a Klubem 
českých turistů Horní Datyně. Činovníci KČT 
prezentovali datyňský větrný mlýnek, u něhož 
vztyčili svoji klubovou vlajku. Pochod je každo-
ročně zapsán v celostátním kalendáři KČT. Vý-
sledkem byla účast turisty z německého Sas-
ka, který přijel vlakem den předem, přenocoval  
v penzionu U Duchanů v Šenově, prošel sedm-
náctikilometrovou trasu, obdržel razítko IVV 
(mezinárodní turistická organizace lidového 
sportu a turistiky), poseděl a odpoledne nasedl 
do vlaku směrem Košice. Tam se podle jeho slov 
zúčastnil podobné akce s cílem získání dalšího 
razítka IVV do svého zápisníku. 

A čím je letošní ročník jubilejní? Je to dvacá-
tý ročník pod vedením členů rodin Tomanových, 
Krištofových, Červenkových, Červených a Dub-
cových. Třetina jsou členy KČT Horní Datyně. 
Pro mnohé z nich je „pochod“ také dlouhá léta 
součástí jejich života, ale v týmu jsou i úplní no-
váčci. Pokud byste se chtěli zapojit do úspěšně 
fungujícího a sehraného kolektivu, můžete tak 
učinit. 

Na závěr poděkování všem organizátorům, 
sponzorům a účastníkům, kteří svým úsilím, 
nadšením a pracovním nasazením propagují 
dobré jméno naší obce daleko za jejími hranice-
mi.

33. ročník Pochodu kolem Václavovic je již 
minulostí. Není důvod pochybovat, že jeho ná-
stupce bude minimálně stejně úspěšný!

JaFo, foto Vladimír Lipina

INFORMACE NÁVŠTĚVNÍKŮM „ŠKOLNÍHO 
HŘIŠTĚ“

Z důvodu neustálého poškozování a znečišťování WC na školním hřišti 
bude WC po ukončení provozu školní družiny uzavíráno.

Obecní úřad
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JAK NAPUSTIT BAZÉN
Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským 
sporům? Existuje rychlé a pohodlné řešení!

170 domácností v regionu si loni nechalo 
dovézt vodu do bazénu cisternou vodárenské 
společnosti. Místo omezování sousedů zvolili 
rychlejší a efektivnější cestu.

Zahradní bazén je možné napouštět 
zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem 
řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější 
a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do 
bazénu cisternou Severomoravských vodovodů 
a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně 
rychlejší a nedotkne se negativně okolních 
odběratelů. 

Vodárenská společnost zjednodušila a 
zpřehlednila cenovou politiku této služby 
– kromě bezplatné zákaznické linky je také 
možné využít jednoduchý poptávkový formulář 
na internetových stránkách www.smvak.cz. 

Opatrnost je na místě také v případě 
napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si 
nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda 
k danému použití vhodná a nepředstavuje 
zdravotní riziko. 

Česká republika je premiantem z hlediska 
počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí 
v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé 
touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů 
dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u 
domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se 
zástavbou do krajiny stále přibývá. To platí i pro 
moravskoslezský region, kde ve většině případů 
klesá počet obyvatel větších sídel, naopak roste 
počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do menších 
obcí, kde staví své domy.

Jak správně postupovat při napouštění 
zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby 
se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody 
nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž 
mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? 
Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší 
svěřit celý proces do rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se 
rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě 
napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve 
stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný 
co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může 
dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným 
vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má 
za následek uvolňování usazenin a zákal vody, 
který se může dostat do poměrně širokého okolí. 
Nárazové odběry mohou také způsobit pokles 
tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních 
odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze 
sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK 
Ostrava Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním 
několika základních pravidel. Bazén je vhodné 
napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně 
mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední 
den.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší a 
pohodlnější řešení. Když si lidé nechají 
dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se 
nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou 
mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své 
sousedy – předejdou tím případným sousedským 
sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti 
našich odběratelů napustili více než sto šedesát 
bazénů. Meziročně počet lidí, kteří volí toto 
praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje 
Koníř. 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé 
Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu 
projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na 
Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali 
navézt vodu do více než 40 bazénů.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu 
a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou 
linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou 
poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky 
a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná 
a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do 
osmi hodin večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od 
nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je 
možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do 
vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun.

Opatrnost je na místě také v případě, že si 
lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí 
si nejdříve nechat ve specializované laboratoři 
prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit 
se je možné například na laboratoře společnosti 
Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-
inzenyring.cz). 

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako 
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme 
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo 
být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích 
problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také 
dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody 
a mohou se vysrážet některé kovy. To má za 
následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků 
na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu 
vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia 
infraestructuras inženýring Pavla Veselá.

Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí;   
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s.; 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava; tel. 725 500 509; e-mail: marek.sibrt@
smvak.czwww.smvak.cz
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ; Tel.: 722 550 000, Ostrava-Nová Bělá, Hrabovská 5/39

Otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod.

l  KLASICKÉ PLETIVOVÉ l  SVAŘOVANÁ PLETIVA l  SVAŘOVANÉ PANELY l  BETONOVÉ SE VZORY 
l  BRÁNY A BRANKY l  STÍNÍCÍ TKANINA

GARÁŽOVÁ VRATA
VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ – Doprava zdarma. Na přání provedeme i montáž.
www.VRATA-OSTRAVA.cz

THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz
PRODEJ, VÝSADBA U VÁS, TEL.: 722 550 000

Výroba vlastního 
herbáře

Základní škola a Mateř-
ská škola Václavovice, p.o. ve 
spolupráci s obcí Václavovice 
připravily pro děti naše i přes-
polní mimoškolní aktivitu, 
která podporuje budování po-
zitivního vztahu člověka k pří-
rodě a k ekologickému smýš-
lení. Výrobu vlastní knihy – 
herbáře. Šablonu, stručný po-
pis, jak s výrobou postupovat 
a také doporučenou trasu, kde 
byste mohli všechny hledané 
rostliny nasbírat, naleznete 
na stránkách školy   
www.skolavaclavovice.cz.

Přejeme Vám příjemnou 
zábavu a slunečné jarní dny.

Nejlevnější 
hnojivo
Máte-li zájem  

o společný nákup 
hnojiv, kontaktujte 

mě na phalada@
centrum.cz

Lze dosáhnout 
slevy 16 % oproti 

e-shopům,  
doprava zdarma


